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 الدستور أحكام على بناء  

 .2222-1-41 املوافق هـ 4111-8-41 بتاريخ املنعقدة جلسته يف الشعب جملس أقره ما وعلى

 :يلي ما يصدر

 

 األول الفصل

 التعاريـــــــف

بني املعىن القانون هذا أحكام تطبيق معرض يف وردت أينما اآلتية والعبارات بالكلمات يُقصد -4 املادة
ُ
 امل

 :منها كل   جبانب

 .السورية العربية اجلمهورية :الدولة

 .الشبكة خلدمات الوطنية اهليئة :الوطنية اهليئة

 .والربيد لالتصاالت الناظمة اهليئة: الناظمة اهليئة

 ترركةامل أو الثابتة الصور أو األصوات أو الرسائل أو النصوص أو اإلشارات أو العالمات هي :املعلومات
 .حمدد بسياق وترتبط معني مغزى أو معىن ذات لتصبح معاجلتها تتم اليت الرقمية

 =.وحفظها تبادهلاو  ونقلها وتوليدها املعلومات معاجلة يف ُتستخدم اليت األدوات: املعلومات تقانة وسائل

 وُُتكن إللكرتوين،ا التعبري كالأش من شكل أي أو رمز   أو بلغة   عنها يُعرب التعليمات من جمموعة: الربجميات
 .وظائفها تنفيذ من املعلومات تقانة وسائل



 

 عاجلةمل املخصصة واإلجراءات والربجميات املعلومات تقانة وسائل من متكاملة جمموعة :املعلومات نظام
 .املعلومات وختزين وإدارة

 إجراءات فقو  فيها التشارك أو املعلومات بتبادل يسمح املعلومات تقانة وسائل بني ترابط: الشبكة
 .دولية أو داخلية الشبكة وتكون حمددة،( بروتوكوالت)

 ويكون لشبكةا عرب إليها الوصول ميكن مرتابطة ويب صفرات ضمن موجودة معلومات: اإللكرتوين املوقع
 .حمدد واسم عنوان هلا

 على دلت حمّددة، قواعد وفق ومسجَّلة خمصصة تكون ما عادة أرقام، سلسلة: اإللكرتوين املوقع عنوان
 .إليه بالوصول وتسمح اإللكرتوين املوقع

 خالل من بكةالش عرب املستخدمني من جمموعة أو مستخدم قبل من لالستخدام متاحة برجميات: التطبيق
 .هلا واستثمارهم واملعلومات، اخلدمات إىل الوصول تتيح املعلومات تقانة وسائل

عدة غري لوماتاملع: العامة اجلهة معلومات
ُ
تعلقة للنشر امل

ُ
 اهليئات أو اإلدارات أو الوزارات بإحدى وامل

 أو أخرى، عامة جهة أي أو احمللية اإلدارة وحدات أو العامة واملنشآت والشركات املؤسسات أو العامة
 .لديها احملفوظة املعلومات

 فئة أو للعموم احةمت تكون اليت ة،الشبك عرب اخلدمات أو املعلومات وتبادل تقدمي: الشبكة على التواصل
 .حمددة( بروتوكوالت) إجراءات عرب إليها النفاذ وميكن منه،

خزنة املعلومات: الرقمي احملتوى
ُ
 .الشبكة عرب وتداوهلا إليها الوصول ميكن اليت امل

 الدخول ريهغ دون ختوله اعتباري، أو طبيعي بشخص اخلاصة املعلومات من جمموعة: الشخصي احلساب
 .املعلومات نظم أو اإللكرتونية املواقع إىل



 

 أو افةاالستض أو النفاذ خدمة يُقدم الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص: الشبكة على اخلدمة ُمقدم
 .اخلدمة لتقدمي ترخيص على واحلاصل حكمها، يف وما جمتمعة أو ُمنفردة التطبيقات

 الشبكة ىلإ النفاذ خدمة لديه للمشرتكني يتيح الذي اخلدمات ُمقدم: الشبكة إىل النفاذ خدمات ُمقدم
 .عليها املتوفرة واملعلومات اخلدمات إىل والوصول

 تضافةاس إلتاحة الالزمة املعلومات نظم بتوفري يقوم الذي اخلدمات مقدم: االستضافة خدمات ُمقدم
 .الشبكة على اخلدمات أو املعلومات

 رقميال احملتوى خدمات بتقدمي يقوم الذي اخلدمات ممقد: الشبكة على التطبيقات خدمات مقدم
 .الشبكة عرب تفاعلية بطريقة للمستخدمني األخرى واخلدمات

صممة الربجميات: اخلبيثة الربجميات
ُ
 .املعلومات بنظم أو باملعلومات الضرر إلحلاق امل

 على وتدل ددةحم قواعد وفق ةوُمسجل خُمصصة والرقمية األجبدية الرموز من جمموعة: اإللكرتوين املوقع اسم
 .إليه بالوصول وتسمح الشبكة على إلكرتوين موقع

 اسم حتت ندرجوت واحدة إدارية لسلطة ختضع اليت اإللكرتونية املواقع أمساء من زمرة: اإلنرتنت على نطاق
 .النطاق اسم هو واحد

 من األخري قلاحل ويكوِّن نرتنتاإل على ما إلكرتوين موقع إليه ينتمي نطاق أوسع: الُعْلوي النطاق اسم
 .املوقع هذا اسم

 اإلنرتنت موارد أو يةاإللكرتون املواقع مجيع حتته تندرج قياسي ُعْلوي نطاق اسم: الوطين الُعْلوي النطاق اسم
 .وطنية صبغة ذات واحدة سلطة تديرها اليت



 (SY) وريةس وهو السورية العربية للجمهورية الوطين الُعْلوي النطاق اسم: السوري الُعْلوي النطاق اسم
 .الحقا   يُعتمد إضايف نطاق أي أو

 يستهدف ملعلومات،ا تقانة وسائل بواسطة يقرتف القانون هذا ألحكام وفقا   جمرَّم سلوك: املعلوماتية اجلرمية
 .الشبكة على رقمي حمتوى بإضافة يرتبط أو املعلومات نظم أو املعلومات

خزّنة وماتاملعل هو: الرقمي الدليل
ُ
ستخرجة أو املنقولة أو امل

ُ
 مُيكن اليت ةالشبك أو املعلومات نُظم من امل

 .معلوماتية جرمية أي نفي أو إثبات يف استخدامها

رسل الوجهةو  االتصال، مصدر إىل خاص بوجه تشري الشبكة عرب تداوهلا جيري معلومات: احلركة بيانات
ُ
 امل

 .اخلدمة ونوع ومدته، وحجمه، ه،وتارخي وساعته ومساره، وإليها، منها

 مسعته أو راسالتهم أو العائلية أو للشخصية املالصقة أو الشخصية أسراره، محاية يف الفرد حق: اخلصوصية
 .الشبكة على ونشاطاته

 على للعمل ةاملطلوب الشروط حيقق ممن اخلدمة ملزودي الناظمة اهليئة ُتنره ترخيص: النمطي الرتخيص
 .االتصاالت ونقان وفق الشبكة

 إحدى أو حسابه إىل الوصول حق صاحبها ُتنح اعتباري، شخص يصدرها أداة :اإللكرتونية البطاقة
 .اإللكرتونية اخلدمات

 

 

 

 

 



 الثاني الفصل

 الشبكة على التواصل تنظيم

 

 عامة التزامات – 2 املادة 

 :باآليت الشبكة على اخلدمات مقدم يلتزم

 .الشبكة عرب اخلدمات تقدمي قبل الناظمة هليئةا من منطي ترخيص على احلصول -أ

 .املختصة القضائية السلطات منه تطلبها معلومات أي تقدمي -ب

 

 الشبكة إىل النفاذ خدمات مقدم التزامات – 1 املادة 

 :باآليت الشبكة إىل النفاذ خدمات مقدم يلتزم -أ

 .الناظمة اهليئة ددهاحت زمنية ملدة مشرتكيه جلميع احلركة بيانات وحفظ سرية ضمان -4

 بعض أو اإللكرتونية واقعامل بعض إىل وصوهلم مبنع لديه للمشرتكني تسمح اليت التقنية الوسائل توفري -2
 الرقمي احملتوى قبةمرا إىل مسؤوليته ُتتد أن دون بذلك، رغبتهم عند الشبكة على الرقمي احملتوى أصناف
 .طريقه عن املتبادل

 هذه من/ أ/الفقرة من/ 2/ البند أحكام لتطبيق الالزمة التقنية واملعايري النواظم الناظمة اهليئة تضع -ب
 .املادة

 

 



 الشبكة على االستضافة خدمات مقدم التزامات – 1 املادة

 :باآليت الشبكة على االستضافة خدمات مقدم يلتزم -أ

 الوطنية اهليئة أو مةالناظ ئةاهلي وتضع لديه، املستضاف الرقمي واحملتوى احلركة بيانات من نسخة حفظ -4
 .اخلدمة دممق لعمل اخلاصة الضوابط املقدمة، واخلدمات الرقمي احملتوى بطبيعة اختصاصه حسب كل

 حلاالتا إحدى يف إال لديه، ُمستضاف أو خُمّزن رقمي حمتوى أي حذف أو تعديل أو تغيري عدم -2
 :اآلتية

 وتعليماته القانون اهذ أحكام وفق الرقمي احملتوى كلذل املشروع غري بالطابع الفعلية معرفته حتقق -1 
 .التنفيذية

 .به املعين من أو الرقمي احملتوى صاحب قبل من طلب تقدمي -1

 .القضائية السلطة من قرار صدور -5

 الفقرة من/ 2/ بالبند عليها املنصوص احلاالت إحدى حتقق حال يف االستضافة خدمات مقدم يلتزم-ب
 أربع مدة اللخ لديه، املستضاف أو املخزن الرقمي احملتوى حذف أو تعديل أو بتغيري دة،املا هذه من/ أ/

 .لقضائيا القرار تبلغه أو املتضرر من طلب تقدمي أو الفعلية معرفته حتقق من ساعة وعشرين

 

 الشبكة على التطبيقات خدمات مقدم التزامات – 5 املادة 

 :باآليت الشبكة على التطبيقات خدمات مقدم يلتزم

 وضع يف ساهمي من هوية حُتدد اليت احلركة بيانات مع لديه املتبادل الرقمي احملتوى من نسخة حفظ -أ
 مقدم لعمل صةاخلا الضوابط اختصاصه، حسب كل الوطنية، اهليئة أو الناظمة اهليئة وتضع احملتوى هذا

 .اخلدمة



 اجلهة مع بالتنسيق نيةالوط اهليئة قبل من توضع اليت التقنية واملعايري املعلومات أمن مبعايري التقيد -ب
رخصة

ُ
 .امل

 :اإللكرتوين موقعه على بارز   موضع   يف اآلتية البيانات ذكر -ج

 .وعنوانه الشبكة على التطبيقات خدمات مقدم أو اإللكرتوين املوقع صاحب اسم

 .به االتصال وبيانات ووسيلة هوعنوان اإللكرتوين املوقع يف املسؤول املدير اسم

 .الرتخيص صك يتضمنها أخرى بيانات أي

 

 الثالث الفصل

 الشبكة على اخلدمات مقدمي جرائم

 

 احلركة بيانات أو املعلومات أو الرقمي احملتوى من نسخة حفظ عن االمتناع – 6 املادة

 إىل سورية لرية مليوين س.ل( 202220222) من وغرامة أشهر ستة إىل شهر من باحلبس يُعاقب
 نفيذت عن ميتنع الذي الشبكة على اخلدمات مقدم سورية، لرية ماليني أربعة س.ل( 102220222)

 بالترقق تسمح اليت احلركة بيانات أو لديه املخزنة املعلومات أو الرقمي احملتوى من نسخة حبفظ التزامه
 .اللتزاما هذا تنفيذ يهمل أو الشبكة، على حملتوىا هذا وضع يف يسهمون الذين األشخاص هوية من

 

 

 



 احلركة بيانات أو املعلومات أو الرقمي احملتوى إفشاء – 1 املادة

 سورية لرية ماليني ثالثة س.ل( 102220222) من وغرامة سنتني إىل أشهر ثالثة من باحلبس يعاقب -أ
 اءبإفش يقوم الذي الشبكة على خلدماتا مقدم سورية لرية ماليني مخسة س.ل( 502220222) إىل

 .لديه املخزنة احلركة بيانات أو املعلومات أو الرقمي احملتوى

 من وغرامة سنوات مخس إىل سنوات ثالث من املؤقت السَّجن لتصبح العقوبة تشدد -ب
 سورية لرية ماليني عشرة س.ل( 4202220222) إىل سورية لرية ماليني سبعة س.ل( 102220222)

 .عامة جهة مبعلومات متعلقا   اإلفشاء كان إذا

 

 تصريره أو تعديله أو مشروع غري رقمي حمتوى حذف عن االمتناع – 8 املادة

 إىل سورية لرية مليوين س.ل( 202220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ثالثة من باحلبس يُعاقب -أ
 عن تنعمي الذي الشبكة على االستضافة خدمات مقدم سورية لرية ماليني مخسة س.ل( 502220222)

 من/ ب/ فقرةال يف عليها املنصوص احلاالت يف مشروع، غري رقمي حمتوى تصريح أو تعديل أو حذف
 .القانون هذا من/ 1/ املادة

 ماليني ستة س.ل( 602220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ستة من احلبس لتصبح العقوبة ُتشدد -ب
 لفقرةا يف إليه املشار االمتناع أدى إذا سورية، لرية ماليني مثانية س.ل( 802220222) إىل سورية لرية

 .جرمية أي يف الترقيق عرقلة إىل املادة هذه من/ أ/

 

 

 



 احلركة بيانات أو املعلومات أو الرقمي احملتوى حذف أو تعديل أو تغيري – 9 املادة 

 سورية لرية ماليني مخسة س.ل( 502220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ستة من باحلبس يُعاقب -أ
 غري ورةبص يقوم الذي الشبكة على اخلدمات مقدم سورية لرية ماليني سبعة س.ل( 102220222) إىل

 .ديهل املخزنة احلركة بيانات أو املعلومات أو الرقمي احملتوى حذف أو تعديل أو بتغيري مشروعة

 من وغرامة سنوات مخس إىل سنوات ثالث من ؤقتامل السَّجن لتصبح العقوبة تشدد -ب
 لرية مليون عشر اثين س.ل( 4202220222) إىل سورية لرية ماليني عشرة س.ل( 4202220222)

 .عامة جهة مبعلومات متعلقا   احلذف أو التعديل أو التغيري كان إذا سورية،

 

 العدلية الضابطة عمل إعاقة – 42 ادةامل 

 إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) من وغرامة أشهر ستة إىل شهر من باحلبس يعاقب
/ 19/ املادة أحكام خيالف الذي الشبكة على اخلدمات مقدم سورية لرية مليون س.ل( 402220222)

 .القانون هذا من

 

  

 

 

 

 

 



 الرابع الفصل

 املعلوماتية اجلرائم

 

 املشروع الدخول حدود جتاوز – 44 املادة

 ألف أربعمئة س.ل( 1220222) إىل سورية لرية ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) من بغرامة يعاقب -أ
 تجاوزف مشروع بشكل شخصي حساب أو إلكرتوين موقع أو معلومات، نظام إىل دخل من كل سورية لرية

 من وغرامة أشهر ستة إىل أشهر ثالثة من احلبس لتصبح العقوبة وتشدد الدخول، هذا حدود
 وقع إذا سورية لرية ألف سبعمئة س.ل( 1220222) إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222)

 ؤسسةم أو مصرف أو عامة جلهة عائد شخصي حساب أو إلكرتوين موقع أو معلومات نظام على التجاوز
 .خاصة أو مشرتكة مالية

 إىل سورية لرية ألف عمئةسب س.ل( 1220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ستة من باحلبس يعاقب -ب
 استخدمها، أو إليها، وصل اليت املعلومات بنسخ الفاعل قام إذا سورية لرية مليون س.ل( 402220222)

 إىل نواتس ثالث من املؤقت السَّجن لتصبح العقوبة وتشدد بتعديلها، قام أو حذفها، أو أفشاها، أو
 ثالثة س.ل( 102220222) إىل سورية لرية مليوين س.ل( 202220222) من وغرامة سنوات، مخس

 .اصةخ أو مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف أو عامة جلهة عائدة املعلومات كانت إذا سورية لرية ماليني

 لرية ماليني ثالثة س.ل( 102220222) من وغرامة سنوات ثالث إىل سنتني من باحلبس يُعاقب -ج
 وصل اليت املعلومات بنسخ الفاعل قام إذا سورية لرية ماليني أربعة س.ل( 102220222) إىل سورية
 من غرامةو  سنوات سبع إىل سنوات مخس من املؤقت السجن لتصبح العقوبة وتشدد وحذفها، إليها

 كانت إذا سورية لرية ماليني مخسة( 502220222) إىل سورية لرية ماليني أربعة س.ل( 102220222)
 .خاصة أو مشرتكة مالية ؤسسةم أو مصرف أو عامة جلهة عائدة املعلومات



 

 املشروع غري الدخول – 42 املادة 

 إىل سورية لرية ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) من وغرامة أشهر ستة إىل شهر من باحلبس يُعاقب -أ
 أو معلومات نظام إىل مشروعة غري بطريقة دخل من كل سورية لرية ألف أربعمئة س.ل( 1220222)

 من وغرامة اتسنو  ثالث إىل سنة من احلبس لتصبح العقوبة وتشدد شخصي، حساب أو إلكرتوين موقع
 وقع إذا سورية لرية ألف سبعمئة س.ل( 1220222) إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222)

 سسةمؤ  أو مصرف أو عامة جلهة عائد شخصي حساب أو إلكرتوين موقع أو معلومات نظام على الدخول
 .اصةخ أو مشرتكة مالية

 إىل سورية لرية مليون س.ل( 402220222) من وغرامة سنوات ثالث إىل سنة من باحلبس يعاقب -ب
 استخدمها، وأ إليها، وصل اليت املعلومات بنسخ الفاعل قام إذا سورية لرية مليوين س.ل( 202220222)

 سبع إىل نواتس مخس من ؤقتامل السَّجن لتصبح العقوبة وتشدد بتعديلها، قام أو حذفها، أو أفشاها، أو
 أربعة س.ل( 102220222) إىل سورية لرية ماليني ثالثة س.ل( 102220222) من وغرامة سنوات،

 .اصةخ أو مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف أو عامة جلهة عائدة املعلومات كانت إذا سورية لرية ماليني

 ماليني مخسة س.ل( 502220222) نم وغرامة سنوات مخس إىل سنوات ثالث من باحلبس يعاقب -ج
 وصل اليت املعلومات بنسخ الفاعل قام إذا سورية لرية ماليني ستة س.ل( 602220222) إىل سورية لرية

 من غرامةو  سنوات عشر إىل سنوات سبع من املؤقت السجن لتصبح العقوبة وتشدد وحذفها، إليها
 كانت إذا سورية لرية ماليني سبعة س.ل( 102220222) إىل سورية لرية ماليني ستة( 602220222)

 .خاصة أو مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف أو عامة جلهة عائدة املعلومات

 

 



 إلكرتوين موقع اسم شغل – 41 املادة 

 سورية لرية ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) من وغرامة أشهر ستة إىل أشهر ثالثة من باحلبس يُعاقب -أ
 .هصاحب رضا دون إلكرتوين موقع اسم شغل من كل سورية لرية ألف ئةمخسم س.ل( 5220222) إىل

 لرية مليون س.ل( 402220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ستة من احلبس لتصبح العقوبة ُتشدد -ب
 أو رفمص أو عامة جلهة عائدا   اإللكرتوين املوقع كان إذا سورية لرية مليوين( 202220222) إىل سورية

 .خاصة أو مشرتكة مالية مؤسسة

 

 الشخصي احلساب انترال – 41 املادة 

 مخسمئة س.ل( 5220222) إىل سورية لرية ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) من بغرامة يُعاقب -أ
 أشهر ثالثة نم احلبس لتصبح العقوبة وتشدد للغري، الشخصي احلساب انترل من كل سورية لرية ألف
 سبعمئة س.ل( 1220222) إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) من وغرامة أشهر ستة إىل

نتَرل احلساب كان إذا سورية لرية ألف
ُ
 .خاصة وأ مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف أو عامة جلهة عائدا   امل

 سورية لرية مليون س.ل( 402220222) من وغرامة أشهر ستة إىل أشهر ثالثة من باحلبس يعاقب -ب
نَترل، الشخصي احلساب الفاعل استخدم إذا سورية لرية مليوين س.ل( 202220222) إىل

ُ
 ُتشددو  امل

 سورية لرية مليوين س.ل( 202220222) من وغرامة سنوات، ثالث إىل سنة من احلبس لتصبح العقوبة
 وأ عامة جلهة عائدا   املستخدم احلساب كان إذا سورية لرية ماليني ثالثة س.ل( 102220222) إىل

 .خاصة أو مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف

 

 



 اخلدمة إىل الوصول منع أو إعاقة – 45 ملادةا 

 لرية ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) من وغرامة سنوات ثالث إىل أشهر ستة من باحلبس يُعاقب -أ
 الدخول منع أو أعاق أو أوقف أو عطل من كل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) إىل سورية

 املواقع أو الربامج أو الشخصي احلساب أو اخلدمات إىل الوصول أو معلومات، نظام أو الشبكة إىل
 سائلو  إحدى باستخدام به التركم على نطاق مالك قدرة من حدّ  أو املعلومات مصادر أو اإللكرتونية

 .املعلومات تقانة

 من وغرامة نواتس مخس إىل سنوات ثالث من املؤقت السَّجن لتصبح العقوبة تشدد -ب
 اجلرمية حمل كان إذا سورية لرية مليوين( 202220222) إىل سورية لرية مليون س.ل( 402220222)

 .خاصة أو مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف أو عامة جلهة عائدا  

 

 اخلبيثة الربجميات استخدام أو ترويج أو تصميم – 46 املادة 

 إىل سورية لرية ماليني ثالثة( 102220222) من وغرامة واتسن ثالث إىل سنة من باحلبس يعاقب -أ
 :إجرامية لغايات قام من كل سورية لرية ماليني مخسة( 502220222)

 .اخلبيثة الربجميات بتصميم

 .اخلبيثة الربجميات برتويج

 ستة س.ل( 602220222) من وغرامة سنوات سبع إىل سنوات مخس من املؤقت بالسَّجن يُعاقب -ب
 الربجميات استخدم من كل سورية لرية ماليني عشرة س.ل( 4202220222) إىل سورية لرية ماليني
 وتشدد لشخصي،ا احلساب أو الشبكة أو املعلومات نظم أو املعلومات تقانة بوسائل اإلضرار بقصد اخلبيثة
 س.ل( 2202220222) من وغرامة سنوات عشر إىل سنوات سبع من املؤقت السَّجن لتصبح العقوبة



 استخدام كان إذا سورية لرية مليون وعشرين مخسة س.ل( 2502220222) إىل سورية لرية مليون عشرين
 .خاصة أو مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف أو عامة جهة ضد اخلبيثة الربجميات

 

 هبا مرغوب غري رسائل إرسال – 41 املادة 

 لرية ألف مئيت س.ل( 2220222) إىل وريةس لرية ألف مئة س.ل( 4220222) من بغرامة يعاقب
 متكرر بشكل حمتواها كان مهما الغري إىل الشبكة عرب معلومات أو رسالة بإرسال يقوم من كل سورية
 نفقة ترملهب مرتبط وصوهلا إيقاف أن أو إيقافها على قادر غري وكان استالمها، يف املتلقي رغبة دون

 .إضافية

 

 وماتاملعل اعرتاض – 48 املادة

 إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ثالثة من باحلبس يُعاقب -أ
 ملتداولةا املعلومات مشروع غري بوجه التقط أو اعرتض من كل سورية لرية مليون س.ل( 402220222)

 .ملعلوماتا تقانة وسائل إحدى باستخدام عليها تنصت أو الشبكة، أو معلومات نظام على

 من وغرامة سنوات مخس إىل سنوات ثالث من املؤقت السَّجن لتصبح العقوبة ُتشدد -ب
 كانت إذا سورية لرية ماليني أربعة( 102220222) إىل سورية لرية مليوين س.ل( 202220222)

 .خاصة أو مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف أو عامة جلهة عائدة املعلومات

 

 املعلومايت حتيالاال – 49 املادة 



 ثالثة س.ل( 102220222) من وغرامة سنوات مخس إىل سنوات ثالث من املؤقت بالسَّجن يُعاقب -أ
 تقانة وسائل استخدم من كل سورية لرية ماليني مخسة س.ل( 502220222) إىل سورية لرية ماليني

 أو تعهدا   يتضمن سند أو عقار أو ولمنق مال أو برجميات أو معلومات على احتياال   لالستيالء املعلومات
 .الشبكة طريق عن للغري عائدا   أو مملوكا   آخر مايل امتياز أي أو إبراء  

( 502220222) من وغرامة سنوات سبع إىل سنوات مخس من املؤقت السَّجن لتصبح العقوبة ُتشدد -ب
 هةج على االحتيال وقع إذا ريةسو  لرية ماليني سبعة( 102220222) إىل سورية لرية ماليني مخسة س.ل

 .خاصة أو مشرتكة مالية مؤسسة أو مصرف أو عامة

 

 املعلومايت االئتمان إساءة – 22 املادة 

 سورية لرية ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) من وغرامة سنوات ثالث إىل سنة من باحلبس يعاقب -أ
 ليهإ نقلت برجميات أو معلومات على ائتمن من كل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) إىل

 .كاملة حيازة إىل حيازته بتغيري قام إذا املعلومات تقانة وسائل بواسطة الناقصة احليازة سبيل على

 إىل سورية لرية ألف مئيت س.ل( 2220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ستة من باحلبس يُعاقب -ب
 حيازته يف دخلت برجميات أو معلومات إعادة رفض نم كل سورية لرية ألف أربعمئة س.ل( 1220222)

 من احلبس بحلتص العقوبة وتشدد املعلومات، تقانة وسائل بواسطة قاهرة بقوة أو طارئة بصورة أو غلطا  
 س.ل( 402220222) إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) من وغرامة سنتني إىل سنة

 .الربجميات أو املعلومات تلك استخدام حال يف سورية لرية مليون

 

 اخلصوصية انتهاك – 24 املادة 



 إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) من وغرامة أشهر ستة إىل شهر من باحلبس يعاقب
 ربنش املعلومات تقانة وسائل إحدى بواسطة قام من كل سورية لرية مليون س.ل( 402220222)

 .صريرة كانت لو حىت صاحبها رضا دون من وصيةباخلص تتعلق الشبكة على معلومات

 

 اإللكرتونية بالبطاقة املتعلقة اجلرائم – 22 املادة 

 إىل سورية لرية مليوين س.ل( 202220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ستة من باحلبس يعاقب -أ
 قانةت ائلوس باستخدام حق وجه دون حصل من كل سورية لرية ماليني ثالثة س.ل( 102220222)

 .إلكرتونية بطاقة معلومات على الشبكة أو املعلومات

 لرية ماليني ثالثة س.ل( 102220222) من وغرامة سنوات ثالث إىل سنة من باحلبس يُعاقب -ب
 .ونيةإلكرت  بطاقة زّور أو زيف أو قلَّد من كل سورية لرية ماليني أربعة س.ل( 102220222) إىل سورية

 لرية ماليني أربعة س.ل( 102220222) من وغرامة سنوات ثالث إىل سنتني من بسباحل يعاقب- ج
 أو دةمقلَّ  إلكرتونية بطاقة استعمل من كل سورية لرية ماليني مخسة س.ل( 502220222) إىل سورية
 .مادية منفعة حتقيق إىل االستعمال أفضى إذا مزورة أو مزيفة

 إىل سورية لرية مليون س.ل( 402220222) من وغرامة نةس إىل أشهر ستة من باحلبس يُعاقب -د
 له لمتس أو مسروقة أو مفقودة إلكرتونية بطاقة استعمل من كل سورية لرية مليوين( 202220222)

 .مادية منفعة حتقيق إىل االستعمال أفضى إذا الناقصة احليازة سبيل على

 

 املشروع غري التسجيل – 21 املادة 



 إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) من وغرامة أشهر ستة إىل شهر من بسباحل يعاقب -أ
 على للرصول املعلومات تقانة وسائل استخدم من كل سورية لرية مليون س.ل( 402220222)

 .رضاه دون من الناس أحد ختص صورا   التقط أو مرئية أو صوتية تسجيالت

 من وغرامة سنة ىلإ أشهر ستة من احلبس لتصبح السابقة لفقرةا يف عليها املنصوص العقوبة تشدد -ب
 اجلرم كان إذا سورية لرية مليوين س.ل( 202220222) إىل سورية لرية مليون س.ل( 402220222)

 .بسببه أو لعمله ممارسته أثناء عام بعمل املكلف على واقعا  

 اعلالف قيام من الغرض كان أو القضائية، السلطة من إذن هناك كان إذا املادة هذه أحكام تطبق ال -ج
 .العامة األعراف تبيرها اليت احلاالت هو األفعال هذه بأحد

 

 اإللكرتوين الذم – 21 املادة 

 ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) إىل سورية لرية ألف مئيت س.ل( 2220222) من بغرامة يُعاقب -أ
 .الشبكة تخدامباس علين غري بشكل الناس أحد بذمّ  ملعلوماتا تقانة وسائل بإحدى قام من كل سورية لرية

 سورية لرية ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) من وغرامة أشهر ثالثة إىل شهر من باحلبس يعاقب -ب
 أحد بذمّ  املعلومات تقانة وسائل بإحدى قام من كل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222) إىل

 من وغرامة نةس إىل أشهر ثالثة من احلبس لتصبح العقوبة وتشدد ة،الشبك على علين بشكل الناس
 اقرتف إذا سورية لرية مليون س.ل( 402220222) إىل سورية لرية ألف مخسمئة س.ل( 5220222)

 .بسببه أو لعمله ممارسته أثناء عام بعمل املكلف حبق الذم

 

 اإللكرتوين الترقري أو القدح – 25 ملادةا 



 لرية ألف مئيت س.ل( 2220222) إىل سورية لرية ألف مئة س.ل( 4220222) من بغرامة يعاقب -أ
 علين غري شكلب الناس بأحد الترقري أو القدح باقرتاف املعلومات تقانة وسائل بإحدى قام من كل سورية

 .الشبكة باستخدام

 إىل سورية لرية ألف يتمئ س.ل( 2220222) من وغرامة شهرين إىل أيام عشرة من باحلبس يعاقب -ب
 اقرتافب املعلومات تقانة وسائل بإحدى قام من كل سورية لرية ألف ثالمثئة إىل س.ل( 1220222)

 إىل شهرين من احلبس لتصبح العقوبة وتشدد الشبكة، على علين بشكل الناس بأحد الترقري أو القدح
 مخسمئة س.ل( 5220222) إىل سورية لرية ألف ثالمثئة س.ل( 1220222) من وغرامة أشهر ستة
 .بسببه أو لعمله ممارسته أثناء عام بعمل املكلف حبق الترقري أو القدح اقرتف إذا سورية لرية ألف

 

 احلياء أو باحلشمة املساس جرائم – 26 املادة 

 إىل سورية لرية مليون س.ل( 402220222) من وغرامة سنة إىل أشهر ستة من باحلبس يُعاقب -أ
 أو حمادثات أو مترركة أو ثابتة صور مبعاجلة قام من كل سورية لرية مليوين س.ل( 202220222)

 بإرساهلا وقام احلياء أو للرشمة منافية لتصبح املعلومات تقانة بوسائل الناس ألحد عائدة صوتية تسجيالت
 احلبس لتصبح بةعقو ال وتشدد الشبكة، طريق عن بنشرها هدد أو الغري على أو عليه عرضها أو للغري أو له

 س.ل( 102220222) إىل سورية لرية مليوين س.ل( 202220222) من وغرامة سنتني إىل سنة من
 .الشبكة على بنشرها الفاعل قام إذا سورية لرية ماليني ثالثة

 لرية ماليني ثالثة س.ل( 102220222) من وغرامة سنوات ثالث إىل سنتني من باحلبس يُعاقب -ب
 ثابتة ورا  ص الشبكة على نشر أو بالنشر هدد من كل سورية لرية ماليني أربعة( 102220222) إىل سورية

 عليها صلح ولو الناس ألحد عائدة احلياء أو للرشمة منافية صوتية تسجيالت أو حمادثات أو مترركة أو
 نم وغرامة سنوات سبع إىل سنوات مخس من املؤقت السجن لتصبح العقوبة وتشدد برضاه،



 وقع إذا سورية لرية ماليني مخسة س.ل( 502220222) إىل سورية لرية ماليني أربعة( 102220222)
 .قاصر على اجلرم

 

 الدستور على الواقعة اجلرائم – 21 املادة 

 س.ل( 4202220222) من وغرامة سنة عشرة مخس إىل سنوات سبع من املؤقت باالعتقال يعاقب
 أو أنشأ من كل سورية لرية مليون عشر مخسة س.ل( 4502220222) إىل سورية لرية ماليني عشرة
 أو هتدف أفعال إثارة بقصد الشبكة على رقميا   حمتوى نشر أو إلكرتونية صفرة أو إلكرتونيا   موقعا   أدار

 إثارة أو ولة،الد سيادة عن السورية األرض من جزء سلخ أو مشروعة، غري بطرق الدستور تغيري إىل تدعو
 الدستور، نم املستمدة وظائفها ممارسة من منعها أو الدستور مبوجب القائمة السلطات ضد حمسل عصيان

 .الدولة يف احلكم نظام تغيري أو قلب أو

 

 الدولة هيبة من النيل – 28 املادة 

 مخسة س.ل( 502220222) من وغرامة سنوات مخس إىل سنوات ثالث من املؤقت بالسجن يعاقب
 تقانة وسائل بإحدى قام من كل سورية لرية ماليني عشرة( 4202220222) إىل يةسور  لرية ماليني

 .الوطنية ةبالوحد املساس أو الدولة هيبة من النيل شأهنا من الشبكة على كاذبة أخبار بنشر املعلومات

 

 املالية الدولة مكانة من النيل – 29 املادة 

 مخسة س.ل( 502220222) من وغرامة سنة عشرة سمخ إىل سنوات أربع من املؤقت بالسجن يعاقب
 موقعا   أدار أو أنشأ من كل سورية لرية ماليني عشرة س.ل( 4202220222) إىل سورية لرية ماليني



 االستقرار عدم وأ التدين إحداث بقصد الشبكة على رقميا   حمتوى نشر أو إلكرتونية صفرة أو إلكرتونيا  
 .الرمسية النشرات يف احملددة صرفها أسعار أو لوطنيةا النقد أوراق يف الثقة زعزعة أو

 

 العقلية واملؤثرات املخدرات جرائم – 12 ملادةا 

 إىل سورية لرية ماليني مخسة س.ل( 502220222) من وغرامة املؤبد بالسجن يعاقب
 أو رتونيةإلك ةصفر أو إلكرتونيا   موقعا   أدار أو أنشأ من كل سورية لرية ماليني عشرة( 4202220222)

 عليها املنصوص هلا الرتويج أو العقلية املؤثرات أو باملخدرات االجتار بقصد الشبكة على رقميا   حمتوى نشر
 .املخدرات بقانون امللرقة اجلداول يف

 

 الدينية والشعائر واملقدسات األديان إىل اإلساءة جرائم – 14 ملادةا 

 سورية لرية ماليني ثالثة س.ل( 102220222) من وغرامة واتسن ثالث إىل سنة من باحلبس يعاقب
 ةصفر أو إلكرتونيا   موقعا   أدار أو أنشأ من كل سورية لرية ماليني ستة س.ل( 602220222) إىل

 الشعائر وأ املقدسات أحد أو األديان أحد إىل اإلساءة بقصد الشبكة على رقميا   حمتوى نشر أو إلكرتونية
 .العنف على الترريض أو الكراهية ىعل احلض أو الدينية

 

 الخامس الفصل

 املعاقبة خصائص

 

 الشروع – 12 املادة 



 .العقوبات انونق يف الواردة األحكام وفق القانون هذا يف عليها املنصوص اجلنح يف الشروع على يعاقب

 

 العقوبة تشديد – 11 املادة 

 :التالية احلاالت يف العقوبات قانون من/ 211/ املادة أحكام وفق العقوبة تشدد

 .انونالق هذا يف عليها املنصوص اجلرائم من أي الرتكاب عمله أو وظيفته الفاعل استغل إذا -أ

 .قاصرا   القانون هذا يف عليها املنصوص اجلرائم يف عليه اجملين كان إذا -ب

 تقانة وسائل باستعمال األخرى النافذة القوانني يف ليهاع املنصوص اجلرائم من جرمية أي ارتكبت إذا -ج
 .املعلومات

 

 اإللكرتونية العلنية – 11 املادة 

 املنصوص ةالعلني وسائل من عربها أو الشبكة على اإللكرتونية املراسالت أو التواصل أو النشر يعد -أ
 .اجلزائية والقوانني العقوبات قانون يف عليها

 تتم اليت أو شخصني بني تتم اليت اإللكرتونية املراسالت أو التواصل السابقة الفقرة أحكام نم يستثىن-ب
 .خاصة تواصل جمموعات بني

 

 النشر إعادة – 15 املادة 

 .والعقاب التجرمي حيث من النشر حبكم الشبكة على النشر إعادة تُعد

 



  

 

 

 املصادرة – 16 املادة

 وسائل يأ أو املعلومات تقانة وسائل مصادرة للمركمة جيوز النية، حسن الغري حبقوق اإلخالل عدم مع
 .القانون هذا يف عليها املنصوص اجلرائم من أي ارتكاب يف استعماهلا مت أخرى

 

 إلكرتوين موقع حظر أو حجب – 11 املادة 

 حظره أو اتسنو  ثالث إىل هرأش ثالثة من معلومايت نظام أي أو اإللكرتوين املوقع حجب للمركمة جيوز
 بعلم انونالق هذا يف عليها املنصوص اجلرائم إحدى الرتكاب النظام أو املوقع اسُتعمل إذا دائم بشكل
 .صاحبه

 

 السادس الفصل

 اإلجرائية األحكام

 

 املختصة العدلية الضابطة -18 املادة

 رقم التشريعي رسومامل مبوجب احملدثة العدلية الضابطة حمل حتل الداخلية وزارة يف عدلية ضابطة حُتدث -أ
 :بـ وختتص ،2242 لعام/ 41/



 .املعلوماتية اجلرائم استقصاء

 .الرقمية أدلتها مجع

 .املختص القضاء إىل وإحالتهم العامة، النيابة من إذن أخذ بعد فاعليها على القبض

 أو القانون ذاه يف عليها املنصوص اجلرائم إحدى ارتكاب يف املستخدمة املعلومات تقانة وسائل ضبط
 .العامة النيابة من إذن أخذ بعد مكوناهتا من جزء

 وضبطها لعامةا النيابة من إذن أخذ بعد وجودها مكان كان أيا   والربجميات املعلومات تقانة وسائل تفتيش
 .اجلزائية احملاكمات أصول قانون يف عليها املنصوص القواعد وفق

 .إليها املوكلة املهام لتنفيذ مؤقتني أو دائمني خبرباء العدلية الضابطة ستعنيت -ب

 

 والضبط التفتيش – 19 املادة 

 :نظامه باستعمال معلوماتية جرمية تُرتكب معلومايت نظام أي مدير أو حائز أو مالك كل على

 منها، نسخة على ولواحلص املعلومات نةتقا ووسائل املعلومات وضبط تفتيش العدلية للضابطة يتيح أن -أ
 .مكوناهتا من جزء أو املستخدمة املعلومات تقانة وسائل ضبط الضرورة حاالت يف وميكن

 .العدلية الضابطة هبا تقوم اليت اإلجراءات سرية على احلفاظ -ب

 

 العامة الدعوى إقامة – 12 املادة 

 .التشريعات يف ا  أساس مقيدة إقامتها تكن مل ما العام احلق دعوى امةإق يف التقديرية سلطتها العامة للنيابة

 



 الرقمي الدليل حجية – 14 املادة 

 :يلي ما حتقق شريطة الرقمي الدليل قيمة تقدير للمركمة يعود -أ

 .سليم حنو على تعمل الدليل هذا منها املستمد املعلوماتية نظم تكون أن

 .حفظه مدة خالل تغيري أي احملكمة إىل املقدم الدليل على يطرأ أال

 مل ما املادة ذهه من/ أ/ الفقرة يف الواردين للشرطني مستجمعا   احملكمة إىل املقدم الرقمي الدليل يعد -ب
 .العكس يثبت

 

 رقمي حملتوى املشروع غري الطابع عن الشكوى – 12 املادة 

 بالطابع الشبكة ىعل االستضافة أو التطبيقات خدمات ملقدم شكوى تقدمي الرقمي احملتوى من للمتضرر -أ
 .تصريره أو تعديله أو حلذفه مشروع، غري أنه يُفرتض الذي

 .توثيقها آليةو  الشكوى تتضمنها أن جيب اليت البيانات القانون هلذا التنفيذية التعليمات حتدد -ب

 

 إلكرتوين موقع إىل الدخول تقييد – 11 املادة

 :اآلتيتني احلالتني إحدى يف إلكرتوين موقع إىل الدخول يُقيد

 رقمي توىحم بوضع املوقع قيام على كافية أدلة ظهور حال يف املختصة القضائية السلطة من بقرار -أ
 .جلرمية حمال   يشكل

 بكةشال على التطبيقات خدمات مقدم إخالل حال يف الناظمة اهليئة مفوضي جملس من بقرار -ب
 .بالتزاماته



 

 

 

 القضائي االختصاص – 11 املادة

 قانون يف ليهاع املنصوص الصالحيات تطبيق عند السورية األرض حكم يف السوري الُعلوي النطاق يُعد
 .العقوبات

 

 السابع الفصل

 ختامية أحكام

 – 15 املادة

 قانون بقيط القانون هذا يف الواردة واإلجرائية يةاملوضوع األحكام يف نص عليه يرد مل ما كل يف -أ
 .اجلزائية احملاكمات أصول وقانون العقوبات

 الربجمياتو  املعلومات تنزل اجلزائية، احملاكمات أصول وقانون القانون هذا أحكام تطبيق معرض يف -ب
 .املنقولة األشياء منزلة

 

 – 16 املادة



 إدارة ركزم الدولة يف له الشبكة على خدمات مقدم أي على القانون هذا من الثاين الفصل أحكام تطبق
 وعن اريا  اعتب شخصا   كان إذا تأسيسه مكان وعن جنسيته عن النظر بصرف وذلك فرعي، أو رئيسي
 .يستخدمها اليت التقنية التجهيزات فيه توجد الذي املكان

 

  

 – 11 املادة

 .النافذ التجارة قانون يف الوارد باملفهوم اريا  جت عمال   الشبكة على اخلدمات تقدمي يعد

 

 – 18 املادة 

 .والتقانة االتصاالت وزير من بقرار القانون هلذا التنفيذية التعليمات تصدر

 

 – 19املادة 

 نصوصوامل القانون هذا نفاذ قبل املرتكبة اجلرائم وتبقى ،2242 لعام/ 41/ رقم التشريعي املرسوم يُلغى
 .املذكور التشريعي املرسوم ألحكام خاضعة 2242 لعام/ 41/ رقم التشريعي املرسوم يف ليهاع

 

 – 52 املادة 

 .صدوره تاريخ من شهر بعد نافذا   ويـَُعد   الرمسية، اجلريدة يف القانون هذا يُنشر
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